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UWAGA 
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Wstęp 

Audyt został przeprowadzony w dniach od 1 do 5 lipca 2021r. 

Badanie eksperckie przeprowadził Piotr Źrołka – Fundacja Widzialni. 

Konsultanci biorący udział w audycie: 

1. Sebastian Depta - osoba niewidoma 

2. Łukasz Stasiak - osoba niedowidząca 

3. Piotr Peciakowski - osoba głucha 

Każda z podstron przeszła tę samą procedurę testową. 

Strony podlegające audytowi 

1. https://szkolenia.nimoz.pl/admin/tool/policy/index.php 
2. https://szkolenia.nimoz.pl/login/signup.php 
3. https://szkolenia.nimoz.pl/user/edit.php 
4. https://szkolenia.nimoz.pl/user/preferences.php?userid=3424 
5. https://szkolenia.nimoz.pl/course/index.php?categoryid=2 
6. https://szkolenia.nimoz.pl/enrol/index.php?id=145 
7. https://szkolenia.nimoz.pl/user/profile.php?id=3424 

 
 

Badanie eksperckie przeprowadzone w następującej konfiguracji:  

 System operacyjny: Windows 10, MacOs 

 Przeglądarki: Mozilla Firefox v. 89, Chrome 91,  
 Program czytający: NVDA 2020.4 

 

Uwagi 

1. Błędy powtarzające się zostały pominięte.  

2. Błędy odnalezione na wytypowanych stronach należy również wyeliminować z pozostałych stron, które 

nie brały udziału w badaniu.  

https://szkolenia.nimoz.pl/admin/tool/policy/index.php
https://szkolenia.nimoz.pl/login/signup.php
https://szkolenia.nimoz.pl/user/edit.php
https://szkolenia.nimoz.pl/user/preferences.php?userid=3424
https://szkolenia.nimoz.pl/course/index.php?categoryid=2
https://szkolenia.nimoz.pl/enrol/index.php?id=145
https://szkolenia.nimoz.pl/user/profile.php?id=3424
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Podsumowanie błędów 

1. Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione 

użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. 

Wytyczna 1.1. Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść 

w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa 

syntetyczna, symbole lub język uproszczony). 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

1.1.1. Treść nietekstowa A Błędy - 

Wytyczna 1.2. Media zmienne w czasie: Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

1.2.1. Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) A Niebadane Niebadane 

1.2.2. Napisy rozszerzone (nagranie) A Niebadane - 

1.2.3. Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów 
(nagranie) 

A Niebadane - 

1.2.4. Napisy rozszerzone (na żywo) AA Niebadane Niebadane 

1.2.5. Audiodeskrypcja (nagranie) AA Nie dotyczy - 

1.2.6. Język migowy (nagranie) AAA Niebadane Niebadane 

1.2.7. Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie) AAA Niebadane Niebadane 

1.2.8. Alternatywa dla mediów (nagranie) AAA Niebadane Niebadane 

1.2.9. Tylko audio (na żywo) AAA Niebadane Niebadane 

Wytyczna 1.3. Możliwość adaptacji: Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. 

uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

1.3.1. Informacje i relacje A Błędy - 

1.3.2. Zrozumiała kolejność A Poprawne - 
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1.3.3. Właściwości zmysłowe A Poprawne - 

1.3.4 Orientacja AA Poprawne - 

1.3.5 Określenie przeznaczenia wprowadzanych 
danych 

AA Błędy - 

1.3.6 Określenie przeznaczenia AAA Niebadane Niebadane 

Wytyczna 1.4. Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć 

możliwość oddzielenia informacji od tła. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

1.4.1. Użycie koloru A Poprawne - 

1.4.2. Kontrola odtwarzania dźwięku A Niebadane - 

1.4.3. Kontrast (minimalny) AA Błędy - 

1.4.4. Zmiana rozmiaru tekstu AA Poprawne - 

1.4.5. Obrazy tekstu AA Poprawne - 

1.4.6. Wzmocniony kontrast AAA Niebadane Niebadane 

1.4.7. Niska głośność lub brak tła dźwiękowego AAA Niebadane Niebadane 

1.4.8. Prezentacja wizualna AAA Niebadane Niebadane 

1.4.9. Obrazy tekstu (bez wyjątków) AAA Niebadane Niebadane 

1.4.10 Dopasowanie do szerokości ekranu AA Poprawne - 

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych AA Poprawne - 

1.4.12 Odstępy w tekście  AA Poprawne - 

1.4.13 Treść na kursorze myszy lub fokusie AA Poprawne - 

 

2. Funkcjonalność — komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do 

użycia. 

Wytyczna 2.1. Dostępność z klawiatury: Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
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Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

2.1.1. Klawiatura A Błędy - 

2.1.2. Brak pułapki na klawiaturę A Poprawne - 

2.1.3. Klawiatura (bez wyjątków) AAA Niebadane Niebadane 

2.1.4 Skróty klawiaturowe A Nie dotyczy - 

Wytyczna 2.2. Wystarczająca ilość czasu: Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i 

skorzystanie z treści. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

2.2.1. Możliwość dostosowania czasu A Nie dotyczy - 

2.2.2. Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, 
ukrywanie 

A Błędy - 

2.2.3. Brak ograniczeń czasowych AAA Niebadane Niebadane 

2.2.4. Zakłócenie pracy użytkownika AAA Niebadane Niebadane 

2.2.5. Ponowne potwierdzenie autentyczności AAA Niebadane Niebadane 

2.2.6 Ostrzeżenie o limicie czasu AAA Niebadane Niebadane 

Wytyczna 2.3. Ataki padaczki: Nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki padaczki. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

2.3.1. Trzy błyski lub wartości poniżej progu A Poprawne - 

2.3.2. Trzy błyski AAA Niebadane Niebadane 

2.3.3 Animacja po interakcji AAA Niebadane Niebadane 

Wytyczna 2.4. Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, 

znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

2.4.1. Możliwość pominięcia bloków A Błędy - 
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2.4.2. Tytuły stron A Błędy - 

2.4.3. Kolejność fokusu A Błędy - 

2.4.4. Cel linku (w kontekście) A Błędy - 

2.4.5. Wiele dróg AA Poprawne - 

2.4.6. Nagłówki i etykiety AA Błędy - 

2.4.7. Widoczny fokus AA Błędy - 

2.4.8. Lokalizacja AAA Niebadane Niebadane 

2.4.9. Cel linku (z samego linku) AAA Niebadane Niebadane 

2.4.10. Nagłówki sekcji AAA Niebadane Niebadane 

Wytyczna 2.5. Wprowadzanie danych:  Ułatw użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych danych 

wejściowych poza klawiaturą. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

2.5.1 Gesty wskazujące A Poprawne - 

2.5.2 Anulowanie wskazania A Poprawne - 

2.5.3 Etykieta w nazwie A Poprawne - 

2.5.4 Aktywowanie ruchem A Poprawne - 

2.5.5 Rozmiar celu AAA Niebadane Niebadane 

2.5.6 Mechanizmy równoczesnego wprowadzania 
danych 

AAA Niebadane Niebadane 

3. Zrozumiałość — informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe. 

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania: Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

3.1.1. Język strony A Poprawne - 

3.1.2. Język części AA Błędy - 
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3.1.3. Nietypowe słowa AAA Niebadane Niebadane 

3.1.4. Skróty AAA Niebadane Niebadane 

3.1.5. Poziom umiejętności czytania AAA Niebadane Niebadane 

3.1.6. Wymowa AAA Niebadane Niebadane 

Wytyczna 3.2. Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

3.2.1. Po oznaczeniu fokusem A Poprawne - 

3.2.2. Podczas wprowadzania danych A Poprawne - 

3.2.3. Konsekwentna nawigacja AA Poprawne - 

3.2.4. Konsekwentna identyfikacja AA Poprawne - 

3.2.5. Zmiana na żądanie AAA Niebadane Niebadane 

Wytyczna 3.3. Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów 

lub je skorygować. 

Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

3.3.1. Identyfikacja błędu A Błędy - 

3.3.2. Etykiety lub instrukcje A Błędy - 

3.3.3. Sugestie korekty błędów AA Poprawne - 

3.3.4. Zapobieganie błędom (kontekst prawny, 
finansowy, związany z podawaniem danych) 

AA Nie dotyczy - 

3.3.5. Pomoc AAA Niebadane Niebadane 

3.3.6. Zapobieganie błędom (wszystkim) AAA Niebadane Niebadane 

4. Solidność — Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana 

przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające. 

Wytyczna 4.1. Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 

użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi. 
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Kryterium sukcesu Poziom Status Reaudyt 

4.1.1. Parsowanie A Błędy - 

4.1.2. Nazwa, rola, wartość A Błędy - 

4.1.3 Komunikaty o stanie AA Błędy - 

Podsumowanie: 

 Ilość kryteriów sukcesu na poziomie A: 30 

 Ilość kryteriów sukcesu na poziomie AA: 20 

 Ilość przebadanych kryteriów sukcesów na poziomie A i AA: 42 

 Ilość kryteriów sukcesu, w których występują błędy: 18 

Serwis spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA w: 

57,14%
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   AUDYT DOSTĘPNOŚCI   
STRONY INTERNETOWEJ 

Adres URL: 

1.  https://szkolenia.nimoz.pl/admin/tool/policy/index.php 

Data audytu: 

02.07.2021 

 

Poziom zgodności: 

A, AA 

 

 

 

 

 

Wytyczna 1.1 
Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną 
treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. 
powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony). 
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1.1.1. Treść nietekstowa (A)  

Problem 

WAŻNY 

Brak opisu lub jego brak dla elementów nietekstówych które są linkami. Np. 
 

Search  
 

<a id="search-button-listener" class="mk-search-trigger mk-fullscreen-trigger" href="#"> 

                              <span id="search-button"><i class="flaticon-magnifying-

glass"></i></span> 

                            </a> 

 

Przycisk zamknij dla okna wyszukiwarki ( nazwa w jezyki angielskim)   
 

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-

hidden="true">&times;</span></button> 

 

 

Rozwiązanie 

 
Treść linków i przycisków powinna być z sensem i jednoznacznie informować użytkownika, dokąd go 
zaprowadzi lub jaką akcję wykona.  

Atrybuty title nie zawsze są odczytywane przez programy czytające w zależności od producenta i sposobu 
nawigacji, np. przy standardowej nawigacji za pomocą strzałek, program NVDA nich nie odczytuje. 

Atrybut title nie może być substytutem tekstowej zawartości linku/przycisku. Jest on jedynie dodatkowym 
uzupełnieniem.  

Część treści, która nie musi być widoczna dla użytkowników widzących można ukryć w CSS przy użyciu 
wspomnianej w audycie klasy sr-only lub aria-label. 

Do ukrycia zawartości dla technologii asystujących takich jak np. programy czytające należy użyć atrybutów 
aria-hidden=”true”.  

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html  
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C7.html   
  

 

Problem 

WAŻNY 

Brak opisu alternatywnego dla ważnych elementów np 

Przycisk menu „hamburger” 

<button type="button" id="menu-btn"> 

                      <span class="icon-bar"></span> 

                      <span class="icon-bar"></span> 

                      <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

 

 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C7.html
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Rozwiązanie 

Wszystkie grafiki w serwisie pełniące rolę ozdobną muszą posiadać puste atrybuty alt. Skoro grafika jest 
ozdobnikiem, nie ma sensu wprowadzać nadmiarowej informacji do odczytania przez czytniki ekranu.  

<img src="/ " alt=""> 

 

Pusty atrybut alt zapewnia, że element będzie pominięty przez aplikacje asystujące, poza tym jest wymagany 
dla znacznika <img> przez standard HTML 

 

<img src="/ " alt=""> 

 
Treść linków i przycisków powinna być z sensem i jednoznacznie informować użytkownika, dokąd go 
zaprowadzi lub jaką akcję wykona.  

Atrybuty title nie zawsze są odczytywane przez programy czytające w zależności od producenta i sposobu 
nawigacji, np. przy standardowej nawigacji za pomocą strzałek, program NVDA nich nie odczytuje. 

Atrybut title nie może być substytutem tekstowej zawartości linku/przycisku. Jest on jedynie dodatkowym 
uzupełnieniem.  

Część treści, która nie musi być widoczna dla użytkowników widzących można ukryć w CSS przy użyciu 
wspomnianej w audycie klasy sr-only lub dodanie aria-label na poziomie button. 

Do ukrycia zawartości dla technologii asystujących takich jak np. programy czytające należy użyć atrybutów 
aria-hidden=”true”.  

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html  
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C7.html   
  

 

 

 

 

Wytyczna 1.3  
Możliwość adaptacji: Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. 

uproszczony układ), bez utraty informacji czy struktury. 

1.3.1. Informacje i relacje (A) 

Problem 

WAŻNY 

Przeszkok z h1 na h3 i h3 na h5 
 

H1 – Szkolenie narodowego .. 

  H3 – Najnowsze szkolenia 

   H5 – Prawo o dostępności  

   H5 = Dostępność muzeów w Internecie..  

   …  

H3 Nasze najnowsze publikacje 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C7.html
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 H5 Uzupełnienie wiedzy  

 H4 ABC Muzeum dla seniorów  

 

 

Rozwiązanie 

Nagłówku powinny być spisem treści strony internetowej. 

 H1 – Szkolenie narodowego .. 

  H2 – Najnowsze szkolenia 

     H3 – Prawo o dośtępności  

     H3 - Dostępność muzeów w Internecie.. 

     .. 

  H2 - Nasze najnowsze publikacje 

 

 

Problem 

WAŻNY 

Podobne semantycznie pozycje zawarte są w niesemantycznych znacznikach <div> i nie są pogrupowane. 
Problem dotyczy np. : 
- plików do pobrania  
- kontakt  

Osadzenie odnośników bezpośrednio jeden obok drugiego może powodować to, że podczas standardowej 
nawigacji za pomocą strzałek program czytający odczytuję na raz wszystkie linki występujące obok siebie. 

Rozwiązanie 

Każda z informacji na stronie internetowej powinna być osadzona w semantycznym znaczniku.  

Listy uporządkowane (numerowane <ol>), nieuporządkowane (wypunktowane <ul>) oraz definicji (<dl>) 
podobnie jak nagłówki są dla osób niewidomych jednym z podstawowych elementów nawigacyjnych i 
informacyjnych. Dzięki skrótom klawiaturowym dostępnym w programie czytającym niewidomi mogą 
poruszać się pomiędzy listami.  

Dodatkową informacją przekazywaną przez te programy jest ilość elementów w liście oraz czy nastąpiło 
zagnieżdżenie. 

Wymienione elementy należy zbudować za pomocą list wypunktowanych <ul>. Przycisk pauzy  i play można 
połączyć w jeden element kontrolujący.  

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H48.html  

 

Problem 

WAŻNY 

W serwisie zastosowano landmarki: Banner, Navigation oraz 7 x Complementary. Brakuje 
landmarków main, footer. Navigation jest pusty  

Rozwiązanie 

Należy dodać znaczniki <main> oraz <footer >. Usunać zbędne landmarki <Complementary >  

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H48.html
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Problem 

WAŻNY 

Brak zdefiniowanej etykiety dla pola wyszukiwarki.  

 

<input id="searchform_search" name="q" class="ccn-mk-fullscreen-search-input" 

placeholder="Szukaj kursów..." type="text" size="15" /> 

Rozwiązanie 

Atrybuty title oraz placeholder nie powinny być substytutami etykiet pola formularza. 

Do wszystkich pól należy dodać etykietę tekstową <label for=””>. 

Etykiety należy pokazać lub jeśli muszą być ukryte w CSS zastosować wspomnianą w raporcie klasę acc_hide 
lub znaną z Bootstrapa klasę sr-only.   

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H44.html 

Wytyczna 1.4 
Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć 

możliwość oddzielenia informacji od tła.   

1.4.3. Kontrast (minimalny) (AA) 

Problem 

WAŻNY 

Serwis posiada treści lub elementy funkcjonalne niespełniające minimalnych wymagań kontrastu jak np:  
- białe treści na szarym tle. (3.5:1) 
- tekst na slajdera 

Rozwiązanie 

Należy zapewnić kontrast treści oraz elementów funkcjonalnych w stosunku do tła na poziomie minimum 
4.5:1. 

 

Wytyczna 2.1 
Dostępność z klawiatury: Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą 
klawiatury. 

2.1.1. Klawiatura (A) 

Problem 

WAŻNY 

Poniższe tooltipy są dostępny tylko za pomocą najechani kursoru myszy. 
- daty rozpoczęcia szkolenia 

- daty zakończenia szkolenia  

- lokalizacji  

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H44.html
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- liczb miejsc 

- status szkolenia  

Rozwiązanie 

Elementy dostępnie za pomocą mysz, powinny być dostępne za pomocą klawiatury.  

 

Wytyczna 2.2  
Wystarczająca ilość czasu: zapewnij użytkownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli 
przeczytać i wykorzystać treść. 

2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie (A) 

Problem 

WAŻNY 

Brak możliwości zatrzymania slajderów. 

Rozwiązanie 

Możliwość zatrzymania automatycznego odtwarzania animacji w tle jest szczególnie ważne dla osób 
korzystających z programów powiększających. Często w dużym powiększeniu na ekranie widoczny jest jeden 
lub dwa wyrazy. Taka osoba:  
- może nie zdążyć odczytać całej informacji, 
- może mieć utrudnione odczytanie informacji znajdującej się nad przesuwającym się tłem. 

Należy dodać przycisk, który umożliwi zatrzymanie animacji i pokazu slajdów w karuzeli. 

http://www.w3.org/TR/2015/NOTE-WCAG20-TECHS-20150226/G186  
 

 

Wytyczna 2.4 
Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, 

znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. 

2.4.1. Możliwość pominięcia bloków 

Problem 

WAŻNY 

Brak widocznego przycisku pomiń. Przycisk znajduję się tuż pod belką nawigacyjna, a powinien nad.  

Występuje anglojęzyczne opisy dla opcji pominięcia bloków.: Pomiń [Cocoon] Polecance kursy 

Rozwiązanie 

Należy stworzyć menu pozwalające na pominięcie np. treści i przejście od razu do menu głównego, treści, itp. 

Powinno być ono zapewnione jako pierwszy element w kodzie HTML. 

http://www.w3.org/TR/2015/NOTE-WCAG20-TECHS-20150226/G186
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Przykład: http://widzialni.org  

HTML 

<ul class="nav"> 

   <li><a href="#mg">Przejdź do menu głównego</a></li> 

   <li><a href="#txt">Przejdź do treści</a></li> 

</ul> 

CSS 

.nav a { 

   display: inline; 

   padding: 5px 10px; 

   text-align: center; 

   text-decoration: none; 

   width: 150px; 

   position: absolute; 

   left: -9000em; 

   z-index: 100; 

} 

.nav a:hover, .nav a:focus, .nav a:active { 

   background: #666; 

   border: 2px solid #000; 

   color: #fff; 

   position: absolute; 

   left: 0; 

   top: 0; 

} 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G1.html 

Kolorystykę należy dostosować do kolorystyki portalu. 
  

 

2.4.4. Cel linku (A) 

Problem 

PRIORYTETOWY 

 

Brak kontekstu dla czytnika ekranu, linku „Zapisz się”. Czytnik ekranu przeczyta tylko słowo „zapisz się”, więc 
użytkownik nie będzie wiedział o tym gdzie zostanie przekierowany.  
 

<a data-ccn="enrol_btn_text" href="https://szkolenia.nimoz.pl/course/view.php?id=160" 

class="btn btn-sm btn-thm2 rounded">Zapisz się</a>  

 

Rozwiązanie 

Treść linków i przycisków powinna być z sensem i jednoznacznie informować użytkownika, dokąd go 
zaprowadzi lub jaką akcję wykona.  

Część treści, która nie musi być widoczna dla użytkowników widzących można ukryć w CSS przy użyciu 
wspomnianej w audycie klasy sr-only.  

Do ukrycia zawartości dla technologii asystujących takich jak np. programy czytające należy użyć atrybutów 
aria-hidden=”true”.  

http://widzialni.org/
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G1.html
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2.4.6. Nagłówki i etykiety 

Problem 

PRIORYTETOWY 

Nieprawidłowa struktura nagłówków.  

Rozwiązanie 

Nagłówki muszą być sensownie i jednoznacznie opisane. Dzięki temu użytkownikom będzie łatwiej odnaleźć 
konkretną treść i zorientować się w strukturze treści. 

Należy zapewnić etykiety dla pól i przycisków formularzy. 

Wszystkie problemy w tym kryterium są spowodowane błędami opisanymi w kryteriach 1.3.1 i 1.1.1 
 

2.4.7. Widoczny fokus (AA) 

Problem 

PRIORYTETOWY 

Brak widocznego fokusu na elementach klikanych.       

Rozwiązanie 

Linki i przyciski powinny się odróżniać od elementów i tekstu, które je otaczają. Jeśli użyty jest kolor do 
wyróżnienia linków, należy użyć dodatkowego sposobu, aby je wyróżnić (np. zostaną podkreślone, 
obramowane lub zmienione tło podczas poruszania się przy pomocy klawiatury). 

Należy zdefiniować dla linków, pól formularzy i przycisków w CSS pseudoklasy :hover, :active, :focus 
wykorzystując np. deklaracje CSS outline, która umożliwi dodanie własnego widocznego obramowania 
wokół oznaczonego elementu, ponieważ każda przeglądarka ma swoje własne style wyświetlania 
domyślnego fokusa. 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G195.html  
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C15.html 

Wytyczna 4.1 
Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 
użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.  

4.1.1 Parsowanie (A) 

Problem 

WAŻNY 

Błędy podczas walidacji HTML - 11 błędów.  

Rozwiązanie 

Powinno unikać się błędów semantycznych HTML/XHTML. Kod może zostać sprawdzony, przeanalizowany i 
zwalidowany na stronie: 

https://validator.w3.org/nu/#textarea   

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G195.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C15.html
https://validator.w3.org/nu/#textarea
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Kod HTML należy pobrać z narzędzia developerskiego przeglądarki. 
 

4.1.2. Nazwa, rola, wartość (A) 

Problem 

PRIORYTETOWY 

Przycisk wyszukiwarki jest linkiem, a powinien być przyciskiem.  

<a id="search-button-listener" class="mk-search-trigger mk-fullscreen-trigger" href="#"> 

                              <span id="search-button"><i class="flaticon-magnifying-glass"></i></span> 

                            </a> 

Rozwiązanie 

Zmiana linku na button lub role=button 

 

Problem 

WAŻNY 

Brak możliwości użycia prawego przycisku myszy + komunikat w języku angielskim.  

Rozwiązanie 

Umożliwienie wykorzystanie prawego przycisku myszy.  

4.1.3. Komunikaty o stanie 

Problem 

WAŻNY 

Użytkownik korzystając z prawego przycisku ni będzie poinformowany o tym, ze przycisk został wyłączony na 
stronie.  

 

Rozwiązanie 

Należy informować użytkownika o wszelkich zmianach zachodzących na stronie internetowej w sposób 
dynamiczny (bez przeładowania strony). Wykorzystania aria-live=”polite” 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA_Live_Regions  

  

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA_Live_Regions
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AUDYT DOSTĘPNOŚCI 

STRONY INTERNETOWEJ 

Adres URL: 

2. https://szkolenia.nimoz.pl/login/signup.php 

 

Data audytu: 

02.07.2021 

 

Poziom zgodności: 

A, AA 

 

 

 

 

Wytyczna 1.1 
Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną 
treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. 

powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).  
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1.1.1. Treść nietekstowa (A)  

Problem 

WAŻNY 

Ikona pola wymaganego będzie przeczytana dwukrotnie przez  zastosowania zduplikowanych treści w: title 
& aria-label 
<i class="icon fa ccn-flaticon-warning text-danger fa-fw "  title="Wymagane" aria-

label="Wymagane"></i> 

 

Rozwiązanie 

Treść linków i przycisków powinna być z sensem i jednoznacznie informować użytkownika, dokąd go 
zaprowadzi lub jaką akcję wykona.  

Atrybuty title nie zawsze są odczytywane przez programy czytające w zależności od producenta i sposobu 
nawigacji, np. przy standardowej nawigacji za pomocą strzałek, program NVDA nich nie odczytuje. 

Atrybut title nie może być substytutem tekstowej zawartości linku/przycisku. Jest on jedynie dodatkowym 
uzupełnieniem.  

Część treści, która nie musi być widoczna dla użytkowników widzących można ukryć w CSS przy użyciu 
wspomnianej w audycie klasy sr-only lub wykorzystać aria-label. 

Do ukrycia zawartości dla technologii asystujących takich jak np. programy czytające należy użyć atrybutów 
aria-hidden=”true”.  

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html  
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C7.html   
  

 

Wytyczna 1.3  
Możliwość adaptacji: Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. 
uproszczony układ), bez utraty informacji czy struktury. 

1.3.1. Informacje i relacje (A) 

Problem 

WAŻNY 

Brak nagłowka h1 (pierwszego poziomu)  
 

H4 Szkolenia NIMOZ | Narodowy Instytu Muzealictwa i Ochrony Zbiorów 

H4 Skontaktuj się z nami  

H4 Pliki do pobrania 

H4 Facebook   

Rozwiązanie 

Nagłówku powinny być spisem treści strony internetowej. 

Przykład:  

H1 Szkolenia NIMOZ | Narodowy Instytu Muzealictwa i Ochrony Zbiorów 

  H2 Wprowadź e-mail oraz hasło, które będą używanie do logowania.  

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C7.html
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Wytyczna 1.4 
Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć 

możliwość oddzielenia informacji od tła.   

1.4.3. Kontrast (minimalny) (AA) 

Problem 

WAŻNY 

Serwis posiada treści lub elementy funkcjonalne niespełniające minimalnych wymagań kontrastu jak np. :  
- białe treści na kwarcowym tle. (2.6:1) 

Rozwiązanie 

Należy zapewnić kontrast treści oraz elementów funkcjonalnych w stosunku do tła na poziomie minimum 

4.5:1. 

 

Wytyczna 2.4 
Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, 

znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. 

2.4.2. Tytuły stron  

Problem 

WAŻNY 

Niejednoznaczny tytuł. 

<title>Nowe konto</title> 

 

Rozwiązanie 

Strona internetowa powinna mieć tytuł opisowy i informacyjny mówiący o niej. Zasada podobna do ścieżki 
okruszków (breadcrumbs) z tym, że najlepiej od szczegółu do ogółu. 

Należy ujednolicić tytuły wszystkich podstron serwisu. 

<title>Nowe konto Szkolenia Nimoz</title> 

3.3.2. Etykiety lub instrukcje 

Problem 

WAŻNY 

Brak informacji o wymaganych polach formularza.   
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Rozwiązanie 

Do każdego pola należy dodać informacje dla aplikacji asystujących, że pola są wymagane poprzez atrybuty  
np. aria-required lub HTML required 

 

Wytyczna 4.1 
Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 

użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.  

4.1.1 Parsowanie (A) 

Problem 

WAŻNY 

Błędy podczas walidacji HTML - 4 błędy.  

Rozwiązanie 

Powinno unikać się błędów semantycznych HTML/XHTML. Kod może zostać sprawdzony, przeanalizowany i 
zwalidowany na stronie: 
https://validator.w3.org/nu/#textarea   

Kod HTML należy pobrać z narzędzia developerskiego przeglądarki. 
 

4.1.2. Nazwa, rola, wartość 

Problem 

WAŻNY 

Wejście do hasła jest poprzedzone semantycznym linkiem <a href> ; Hasło powinno być input (pole 
tekstowego) od samego początku.  

Rozwiązanie 

Zastosować atrybut <input> dla hasła.  

 

Problem 

WAŻNY 

Ikona „Ujawnij” jest linkiem, ale skoro występuje na stronie i pokazuje hasło, powinien być semantycznie 
przyciskiem. 

Rozwiązanie 

Zmiana ikony „Ujawnij” na przycisk. <button> lub role=button 

 

https://validator.w3.org/nu/#textarea
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Adres URL: 
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3. https://szkolenia.nimoz.pl/user/edit.php 

 

Data audytu: 

02.07.2021 

 

Poziom zgodności: 

A, AA 

 

 

 

Wytyczna 1.3  
Możliwość adaptacji: Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. 

uproszczony układ), bez utraty informacji czy struktury. 

1.3.1. Informacje i relacje (A) 

Problem 

WAŻNY 

Brak nagłowka h1 (pierwszego poziomu). Puste nagłówki  
 

H4 – Rozpocznij 

H4 – pusty 

H2 – pusty 

 

Rozwiązanie 

Nagłówku powinny być spisem treści strony internetowej. 

Przykład:  

H1 Profil użytkownika {ukryty}  

 H2 Ogólne 

 H2 Zdjęcie użytkownika 

 H2 Afiliacja  

  

 

 

Problem 

WAŻNY 
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W serwisie zastosowano landmarki: Banner, Navigation oraz 7 x Complementary. Breadcrumbmb30 

(Navigation) – nazwa nie wskazuje, ani nie pomaga na identyfikacja nawigacji. Brakuje 
landmarków main, footer i poprawnie nazwanych landmarków Navigation.  

Rozwiązanie 

Należy dodać znaczniki <main> oraz <footer >. Usunąć zbędne landmarki <Complementary > oraz nazwać 
landmarki tak by mówiłby coś użytkowników w języku polskim.  

 

Wytyczna 1.4 
Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć 

możliwość oddzielenia informacji od tła.   

1.4.3. Kontrast (minimalny) (AA) 

Problem 

WAŻNY 

Serwis posiada treści lub elementy funkcjonalne niespełniające minimalnych wymagań kontrastu jak np. :  
- szare treści na szarym tle. (2.6:1) 
- szare treści na białym tle (m.in. menu rozpocznij)  

Rozwiązanie 

Należy zapewnić kontrast treści oraz elementów funkcjonalnych w stosunku do tła na poziomie minimum 
4.5:1. 

 

Wytyczna 2.1 
Dostępność z klawiatury: Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą 

klawiatury. 

2.1.1. Klawiatura (A) 

Problem 

WAŻNY 

Elementy, które nie są klikane są dostępne z klawiatury: 

- komuniktatu błedu pod polami tekstowymi. 

Rozwiązanie 

Każdy element serwisu, każda jego funkcjonalność powinna być dostępna przy użyciu klawiatury.  

Należy zadbać przede wszystkim o to, aby każdy element aktywny był przedstawiony za pomocą jego 
semantycznego odpowiednika HTML w tym wypadku np. <select>.  
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Wytyczna 2.4 
Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, 
znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. 

 

2.4.7. Widoczny fokus 

Problem 

PRIORYTETOWY 

Całkowicie niewidoczny lub słaby (domyślny) fokus na 

- elementach zwijalnych/rozwijalny 

- ustawieniach/profil 

- menu „Rozpocznij”  
 
Z tej przyczyny nawigacja bez użycia myszy dla osoby widzącej może być utrudniona lub całkowicie 
niemożliwa. 

Rozwiązanie 

Linki i przyciski powinny się odróżniać od elementów i tekstu, które je otaczają. Jeśli użyty jest kolor do 
wyróżnienia linków, należy użyć dodatkowego sposobu, aby je wyróżnić (np. zostaną podkreślone, 
obramowane lub zmienione tło podczas poruszania się przy pomocy klawiatury). 

Należy zdefiniować dla linków, pól formularzy i przycisków w CSS pseudoklasy :hover, :active, :focus 
wykorzystując np. deklaracje CSS outline, która umożliwi dodanie własnego widocznego obramowania 
wokół oznaczonego elementu, ponieważ każda przeglądarka ma swoje własne style wyświetlania 
domyślnego fokusa. 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G195.html  
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C15.html 

Przydatne może być również narzędzie https://github.com/ten1seven/what-input aby osobno zdefiniować 

wygląd elementów fokusowanych za pomocą myszki, a inaczej za pomocą klawiatury lub ekranu dotykowego. 

2.4.1. Możliwość pominięcia bloków 

Problem 

WAŻNY 

Przeszkocz do treści występuje między banner a samą treścią.  

Rozwiązanie 

Należy stworzyć menu pozwalające na pominięcie np. treści i przejście od razu do menu głównego, treści, itp. 
Powinno być ono zapewnione jako jeden z  pierwszy elementów w kodzie HTML. 

Przykład: http://widzialni.org  

HTML 

<ul class="nav"> 

   <li><a href="#mg">Przejdź do menu głównego</a></li> 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G195.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C15.html
https://github.com/ten1seven/what-input
http://widzialni.org/
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   <li><a href="#txt">Przejdź do treści</a></li> 

</ul> 

CSS 

.nav a { 

   display: inline; 

   padding: 5px 10px; 

   text-align: center; 

   text-decoration: none; 

   width: 150px; 

   position: absolute; 

   left: -9000em; 

   z-index: 100; 

} 

.nav a:hover, .nav a:focus, .nav a:active { 

   background: #666; 

   border: 2px solid #000; 

   color: #fff; 

   position: absolute; 

   left: 0; 

   top: 0; 

} 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G1.html 

Kolorystykę należy dostosować do kolorystyki portalu. 
  

 

Wytyczna 3.1 
Możliwość odczytania: Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania. 

3.1.2. Język części 

Problem 

MARGINALNY 

W serwisie natrafiono na treści w języku innym niż zdefiniowany główny w znaczniku <html>. 

- Profil MoodleNet 

- This field is to link your MoodleNet profile to Moodle. It expects a WebFinger compliant 

URI  

 

Rozwiązanie 

Należy zapewnić automatyczną zmianę języka poprzez zastosowanie atrybutu lang. 

<span lang="en"> Profil MoodleNet</span> 

Dla pozostałych treści (nazw własnych), które będą pojawiały się w serwisie zaleca się, o ile to możliwe, 
również automatyczną zmianę języka w celu lepszego zrozumienia treści. 

http://www.w3.org/TR/2015/NOTE-WCAG20-TECHS-20150226/H58 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G1.html
http://www.w3.org/TR/2015/NOTE-WCAG20-TECHS-20150226/H58
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Wytyczna 3.3 
Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć 
błędów lub je skorygować. 

3.3.1 Identyfikacja błędu 

Problem 

PRIORYTETOWY 

Brak informacji o wymagalność pól   

Rozwiązanie 

Dodanie komunikatu i wymagalności pola.  

3.3.2. Etykiety lub instrukcje 

Problem 

PRIORYTETOWY 

Pusty wartość dla legend   

<fieldset class="w-100 m-0 p-0 border-0"> 

            <legend class="sr-only"></legend> 

 

Rozwiązanie 

Uzupełnienie wartości lub jej usunięcie.  

 

Problem 

WAŻNY 

Brak informacji o wymaganych polach formularza z poziomu kodu HTML.  

Dodatkowy istnieją dwa opisy pól wymaganych:  

 

 
 

Rozwiązanie 

Do każdego pola należy dodać informacje dla aplikacji asystujących, że pola są wymagane poprzez atrybuty  
np. aria-required lub HTML required 
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Problem 

WAŻNY 

Dodatkowe informacje jak np. błędy pod polami Formularza strony muszą być połączone z polami formularza. 
W przeciwnym razie mogą zostać pominięte w przypadku, kiedy użytkownik nawiguje po aktywnych 
elementach (tabulator lub inne skróty udostępniane przez programy czytające). 

Rozwiązanie 

Do łączenia informacji z polami formularza należy wykorzystać atrybut aria-describedby podając 
identyfikatory elementów. Może ich być więcej niż jeden, wówczas oddzielamy nazwy id spacją. 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/aria.html#ARIA1   

 

Wytyczna 4.1 
Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 

użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.  

4.1.1 Parsowanie (A) 

Problem 

WAŻNY 

Błędy podczas walidacji HTML - 13 błędy.  

Rozwiązanie 

Powinno unikać się błędów semantycznych HTML/XHTML. Kod może zostać sprawdzony, przeanalizowany i 
zwalidowany na stronie: 
https://validator.w3.org/nu/#textarea   

Kod HTML należy pobrać z narzędzia developerskiego przeglądarki. 
 

4.1.2. Nazwa, rola, wartość 

Problem 

WAŻNY 

Wejście do hasła jest poprzedzone semantycznym linkiem <a href> ; Hasło powinno być input od samego 
początku.  

Rozwiązanie 

Zastosować atrybut <input> dla hasła.  

 

 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/aria.html#ARIA1
https://validator.w3.org/nu/#textarea
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AUDYT DOSTĘPNOŚCI 
STRONY INTERNETOWEJ 

Adres URL: 

4. Szkolenia.nimoz.pl/user/preferences.php?userid=3424 

 

 

Data audytu: 
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02.07.2021 

 

Poziom zgodności: 

A, AA 

 

 

Wytyczna 1.3  
Możliwość adaptacji: Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. 

uproszczony układ), bez utraty informacji czy struktury. 

1.3.1. Informacje i relacje (A) 

Problem 

WAŻNY 

Brak nagłowka h1 (pierwszego poziomu). Przeskok z h2 do h4.  
 

H4 – Rozpocznij 

H4 – Piotr Test 

H2 – Preferencje 

  H4 – Konto użytkownika  

 

Rozwiązanie 

Nagłówku powinny być spisem treści strony internetowej. 

H1 – Preferencje 

  H2 – Konto użytkownika 

 

Wytyczna 4.1 
Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 

użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.  

4.1.1 Parsowanie (A) 

Problem 

WAŻNY 

Błędy podczas walidacji HTML - 7 błędów.  

Rozwiązanie 

Powinno unikać się błędów semantycznych HTML/XHTML. Kod może zostać sprawdzony, przeanalizowany i 
zwalidowany na stronie: 
https://validator.w3.org/nu/#textarea   

https://validator.w3.org/nu/#textarea
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Kod HTML należy pobrać z narzędzia developerskiego przeglądarki. 
 

 

 

 

 

 

 

AUDYT DOSTĘPNOŚCI 
STRONY INTERNETOWEJ 

Adres URL: 

5. https://szkolenia.nimoz.pl/course/index.php?categoryid=2 

 

Data audytu: 

03.07.2021 

 

Poziom zgodności: 

A, AA 
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Wytyczna 1.3  
Możliwość adaptacji: Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. 
uproszczony układ), bez utraty informacji czy struktury. 

1.3.1. Informacje i relacje (A) 

Problem 

WAŻNY 

Przeskok z H1 na H5.  
 

H4 BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW   

  H5 Projektowanie, instalowanie i konserwacja   

  … 

H4 Skontaktuj się z nami  

H4 Pliki do pobrania  

H4 Facebook 

Rozwiązanie 

Nagłówku powinny być spisem treści strony internetowej. 

Przykład:  

H1 BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW  

  H2 Projektowanie, instalowanie i konserwacja  

 H3 Zalecenia techniczne dla uczestników seminiarium 

 H3 Ramowy program 

     H3 Prowadzenie 

     H3 Moderacja  

…  

     

 

Wytyczna 2.1 
Dostępność z klawiatury: Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą 

klawiatury. 

2.1.1. Klawiatura (A) 

Problem 

WAŻNY 

Poniższe tooltipy są dostępny tylko za pomocą najechani kursoru myszy. 
- daty rozpoczęcia szkolenia 

- daty zakończenia szkolenia  

- lokalizacji  

- liczb miejsc 

- status szkolenia  
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Rozwiązanie 

Elementy dostępnie za pomocą mysz, powinny być dostępne za pomocą klawiatury.  

 

Wytyczna 2.4 
Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, 
znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. 

2.4.4. Cel linku  

Problem 

WAŻNY 

Niejednoznaczny link. Brakuje informacji czego dotyczy linku „wejdź do kursu” 
 
<a class="tc_preview_course" href="https://szkolenia.nimoz.pl/course/view.php?id=153">Wejdź 

do kursu</a> 

Rozwiązanie 

Treść linków i przycisków powinna być z sensem i jednoznacznie informować użytkownika, dokąd go 
zaprowadzi lub jaką akcję wykona.  

Część treści, która nie musi być widoczna dla użytkowników widzących można ukryć w CSS przy użyciu 
wspomnianej w audycie klasy sr-only. 

Do ukrycia zawartości dla technologii asystujących takich jak np. programy czytające należy użyć atrybutów 
aria-hidden=”true”.  

 

<a class="tc_preview_course" href="https://szkolenia.nimoz.pl/course/view.php?id=153">Wejdź 

do kursu 
  <span class="sr-only">Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów… </span> 

</a> 

 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html  
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C7.html   

  

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C7.html
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Wytyczna 2.4 
Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, 
znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. 

2.4.7. Widoczny fokus (AA) 

Problem 

PRIORYTETOWY 

Brak widocznego fokusu na elementach klikanych.       

Rozwiązanie 

Linki i przyciski powinny się odróżniać od elementów i tekstu, które je otaczają. Jeśli użyty jest kolor do 
wyróżnienia linków, należy użyć dodatkowego sposobu, aby je wyróżnić (np. zostaną podkreślone, 
obramowane lub zmienione tło podczas poruszania się przy pomocy klawiatury). 

Należy zdefiniować dla linków, pól formularzy i przycisków w CSS pseudoklasy :hover, :active, :focus 
wykorzystując np. deklaracje CSS outline, która umożliwi dodanie własnego widocznego obramowania 
wokół oznaczonego elementu, ponieważ każda przeglądarka ma swoje własne style wyświetlania 
domyślnego fokusa. 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G195.html  
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C15.html 

Przydatne może być również narzędzie https://github.com/ten1seven/what-input aby osobno zdefiniować 
wygląd elementów fokusowanych za pomocą myszki, a inaczej za pomocą klawiatury lub ekranu dotykowego. 
 

Wytyczna 4.1 
Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 

użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.  

4.1.1 Parsowanie (A) 

Problem 

WAŻNY 

Błędy podczas walidacji HTML - 23 błędy.  

Rozwiązanie 

Powinno unikać się błędów semantycznych HTML/XHTML. Kod może zostać sprawdzony, przeanalizowany i 
zwalidowany na stronie: 
https://validator.w3.org/nu/#textarea   

Kod HTML należy pobrać z narzędzia developerskiego przeglądarki. 
 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G195.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/C15.html
https://github.com/ten1seven/what-input
https://validator.w3.org/nu/#textarea
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AUDYT DOSTĘPNOŚCI 
STRONY INTERNETOWEJ 

Adres URL: 

6. https://szkolenia.nimoz.pl/enrol/index.php?id=145 
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Data audytu: 

04.07.2021 

 

Poziom zgodności: 

A, AA 

 

 

 

Wytyczna 1.3  
Możliwość adaptacji: Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. 

uproszczony układ), bez utraty informacji czy struktury. 

1.3.1. Informacje i relacje (A) 

Problem 

WAŻNY 

Brak nagłówka pierwszego stopnia  
 

H4 Zarządzenie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii   

  H2 Opcja zapisów    

   H5 Zarządzenia bezpieczeństwem muzuem w. .. 

H4 Skontaktuj się z nami  

H4 Pliki do pobrania  

H4 Facebook 

Rozwiązanie 

Nagłówku powinny być spisem treści strony internetowej. 

Przykład:  

H1 Zarządzenie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii   

  H2 Opcja zapisów    

   H3 Zarządzenia bezpieczeństwem muzuem w. .. 

      H4 Ramowy Program  
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Wytyczna 4.1 
Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 
użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.  

4.1.1 Parsowanie (A) 

Problem 

WAŻNY 

Błędy podczas walidacji HTML - 8 błędów.  

Rozwiązanie 

Powinno unikać się błędów semantycznych HTML/XHTML. Kod może zostać sprawdzony, przeanalizowany i 
zwalidowany na stronie: 
https://validator.w3.org/nu/#textarea   

Kod HTML należy pobrać z narzędzia developerskiego przeglądarki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://validator.w3.org/nu/#textarea
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AUDYT DOSTĘPNOŚCI 
STRONY INTERNETOWEJ 

Adres URL: 

7. https://szkolenia.nimoz.pl/user/profile.php?id=3424 

 

Data audytu: 

03.07.2021 

 

Poziom zgodności: 

A, AA 
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Wytyczna 1.3  
Możliwość adaptacji: Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. 
uproszczony układ), bez utraty informacji czy struktury. 

1.3.1. Informacje i relacje (A) 

Problem 

WAŻNY 

Brak nagłówka pierwszego stopnia  
 

H4 Piotr Test 

H4 Szczegóły użytkownika 

H4 Polityka prywatności  

H4 Raporty  

H4 Profil  

H4 Skontaktuj się z nami  

H4 Pliki do pobrania  

H4 Facebook 

 

Rozwiązanie 

Nagłówku powinny być spisem treści strony internetowej. 

Przykład:  

H1 Piotr Test 

H2 Szczegóły użytkownika 

H2 Polityka prywatności  

H2 Raporty  

H2 Profil  

     

 

Wytyczna 2.4 
Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, 

znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. 

2.4.2. Tytuły stron  

Problem 

WAŻNY 

Niejednoznaczny tytuł. 

<title>Piotr Test: profil publiczny </title> 

 

Rozwiązanie 

Strona internetowa powinna mieć tytuł opisowy i informacyjny mówiący o niej. Zasada podobna do ścieżki 
okruszków (breadcrumbs) z tym, że najlepiej od szczegółu do ogółu. 

Należy ujednolicić tytuły wszystkich podstron serwisu. 

<title>Piotr Test – Profil – Szkolenia Nimoz</title> 
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Wytyczna 4.1 
Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 

użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.  

4.1.1 Parsowanie (A) 

Problem 

WAŻNY 

Błędy podczas walidacji HTML - 6 błędów.  

Rozwiązanie 

Powinno unikać się błędów semantycznych HTML/XHTML. Kod może zostać sprawdzony, przeanalizowany i 
zwalidowany na stronie: 
https://validator.w3.org/nu/#textarea   

Kod HTML należy pobrać z narzędzia developerskiego przeglądarki. 

 

  

https://validator.w3.org/nu/#textarea
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User experience 

Skala punktów 

0 punktów – niemożliwe odnalezienie informacji 
1 punkt – odnalezienie informacji możliwe, ale utrudnione 
2 punkty – szybkie i łatwe odnalezienie informacji 
 

Sebastian Depta – Konsultant niewidomy –wersja desktop 

 Sprzęt: HP Zbook 

 Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 

 System operacyjny: Windows 10 PRO 

 Aplikacja asystująca: Czytnik ekranu NVDA 

opisane w poszczególnych zadaniach, napotkane podczas korzystania z serwisu 

Zadanie 1 – Konsultant niewidomy  

 

Zapoznaj się z planem na szkoleń na 2021 

Ocena: 1 

Czy udało się poprawnie 

wykonać zadanie? 

tak 

Wynik zadania tabela z danymi, gdzie wprowadzone są poszczególne kursy wraz z datą 

lub przybliżonym okresem realizacji szkolenia (np. miesiąc) 

Jakie elementy sprawiły 

największą trudność? 

nawigacja, odczyt informacji, etykiety/opisy tekstowe elementów, 

mechanizm skip linków, dane w tabeli 

Jakie elementy zasługują 

na wyróżnienie? 

brak 

Komentarz ogólny do 

zadania 

Hiearchia nagłówków na danej stronie jest niepoprawna/nielogiczna, co 

ma wpływ na sprawną nawigację po zasobach oraz zapoznanie się ze 

strukturą treści. Dodatkowo wykorzystano tzw. landmarki, co podczas 

anonsowania nagłówków użytkownik zostaje wprowadzany w 

zakłopotanie, np. poziom nagłówka pierwszego posiada dodatkowo 
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informacje, że jest to sekcja uzupełńiająca 

Występują linki z niejednoznaczną lub bez żadnej etykiety. Problem 

dotyczy również kontrolek formularzy, np. przycisk przy wyszukiwarce, 

który nie posiada jakiejkolwiek etykiety. 

W serwisie zastosowano skip linki, które nie są na początku strony, ale w 

dalszej części. Niestety nie wszystkie działają. Dodatkowo posiadają 

niejednoznaczne etykiety, co wprowadza w zakłopotanie. 

W dalszej części hiarchia nagłówków jest również 

niepoprawna/nielogiczna. 

Zastosowany mechanizm pomijania stałych bloków jest niewłaściwie 

zaimplementowany - jego umiejscowienie jest nielogiczne - kotwica do 

przejścia do treści znajduję się tuż przy sekcji głównego kontentu. 

Tabela nie posiada nagłówków kolumn, co utrudnia odczyt treści. 

Dodatkowo połączono dane z następnym rokiem, co wprowadza w 

zakłopotanie (przy odczycie np. kolumny lp. gdzie ponownie 

wprowadzono listowanie od numeru 1). 

W danej podstronie nie ma wyszukiwarki. 

Czas wykonania zadania ponad 15 minut 
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Łukasz Stasiak – Konsultant niedowidzący w stopniu znacznym   

Zadanie 1 – Konsultant niedowidzący  

 

Zapoznaj się z planem na szkoleń na 2021 

Ocena: 1 

Czy udało się poprawnie 

wykonać zadanie? 

Zadanie zostało w pełni wykonane. 

Wynik zadania Zapoznanie się z planem szkoleń Narok 2021  

Jakie elementy sprawiły 

największą trudność? 

Po wejściu na stronęgłuwną kursor przeglądu umiejscowiony na banerze 

poniżej menu nawigacyjnego co utrudnia odnalezienie linku do 

podstrony. 

Jakie elementy zasługują 

na wyróżnienie? 

Prawidłowo umieszczona  kotwica przenosząca do głównej treści strony. 

Komentarz ogólny do 

zadania 

Link kotwicy  treści na stronie głównej przenosi do stopki, link 

wyszukiwarki nie posiada etykiety, nagłówki na stronie są ułożone nie 

chronologicznie, kolumny tabel są połączone NP. tabela pierwsza na rok 

2021 przechodzi w tabele na rok, 2022 co morze wprowadzać w błąd, 

ułożenie linków w stopce uniemożliwia przejście do podstron kontakt, 

polityka prywatności, regulamin polityka cookies 

Czas wykonania zadania 60 MIN 

 

 

 

 

Piotr Peciakowski – Konsultant Głuchy 

 (Uwaga audytora. Tekst pozostawiono w brzmieniu oryginalnym. Dla osób głuchych od 

urodzenia język polski jest językiem obcym.) 
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Zadanie 1 – konsultant Głuchy  

Ocena: 2 

Czy udało się poprawnie 

wykonać zadanie? 

Udało wykonać bez problemów 

Wynik zadania Zapoznanie sie z planem szkolen rok 2021 

 

Jakie elementy sprawiły 

największą trudność? 

brak 

Jakie elementy zasługują 

na wyróżnienie? 

Ta strona jest wyrażna i prosta. Szybka i łatwa obsługa.  

 

Komentarz ogólny do 

zadania 

Wykonanie zadanie było jasne i bez trudu znaleźć. 

Wszedłem w plan szkolen było widoczne.  

. 

Czas wykonania zadania 1 min 

 

 

 

 


